
Директива 1999/93/ЄС  
«Про систему електронних підписів,  що застосовується  

в межах Співтовариства» 
від 13 грудня 1999 року 

СКАСОВАНО  

ЧИННА МОДЕЛЬ: НЕ ЗАДОВОЛЬНЯЄ ВИМОГАМ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА 
ПОТРЕБАМ СПОЖИВАЧІВ ЕЛЕКТРОННИХ СЕРВІСІВ  

УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ  
між Україною та Європейським Союзом 

Ратифіковано 16 вересня 2014 року 

Регламент ЄС № 910/2014 «Про електронну ідентифікацію та 
довірчі послуги для електронних транзакцій в межах 

внутрішнього ринку та про скасування Директиви 1999/93/ЄС» 
(eIDAS) 

від 23 липня 2014 року  
НАБРАВ ЧИННОСТІ 

ЧАСТИНА 6. ЕЛЕКТРОННА ТОРГІВЛЯ 
Стаття 140. Нормативно-правові аспекти електронної торгівлі 

Доповнення XVII-3. Правила, що застосовуються до телекомунікаційних 
послуг 

Directive 2000/31/EC Regulation (EU) 910/2014 ПЛАН ДІЙ УРЯДУ 
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НОВА МОДЕЛЬ: БІЛЬШЕ ПОСЛУГ, БІЛЬШЕ МОЖЛИВОСТЕЙ 
ДЛЯ БІЗНЕСУ ТА ДЛЯ ГРОМАДЯН 

Закон України «Про електронний цифровий підпис»  
від 22 травня 2003 року 

ЧИННИЙ, ПОТРЕБУЄ ЗМІН 

НАЦІОНАЛЬНА ВАЖЛИВІСТЬ : 
• виконання зобов'язань держави, визначених Угодою про асоціацію з Європейським союзом; 
• створення нормативної та технологічної основи розвитку цифрової економіки; 
• створення умов для розвитку та функціонування сфери електронних довірчих послуг; 
• вільний обіг електронних довірчих послуг в Україні, а також можливості вільного доступу до електронних 
довірчих послуг постачальниками електронних довірчих послуг, що провадять діяльність в інших державах; 
• підвищення рівня довіри громадян до електронних послуг, у тому числі транскордонних; 
• рівні можливості для доступу до електронних довірчих послуг, у тому числі для осіб з обмеженими 
можливостями; 
• свобода договору у сфері електронних довірчих послуг; 
• захист прав і законних інтересів користувачів електронних довірчих послуг; 
• відповідністіь вимог до надання електронних довірчих послуг європейським та міжнародним стандартам; 
• інтероперабельність та технологічна нейтральність національних технічних рішень, а також недопущення їх 
дискримінації; 
• захист персональних даних, що обробляються під час надання електронних довірчих послуг; 
• відкритість для інновацій у сфері електронних довірчих послуг 

1. Сторони підтримують діалог з питань регулювання 
електронної торгівлі, що включає, inter alia, такі питання: 
a) визнання сертифікатів електронних підписів, виданих 
населенню, та сприяння розвитку послуг транскордонної 
сертифікації, 
b) відповідальність постачальників посередницьких послуг у 
зв’язку з переданням або зберіганням інформації, 
c) поводження з небажаними електронними комерційними 
повідомленнями, 
d) захист споживачів у сфері електронної торгівлі, 
e) будь-які інші питання, які стосуються розвитку електронної 
торгівлі. 
2. Таке співробітництво може існувати у формі обміну 
інформацією про відповідне законодавство Сторін стосовно 
цих питань, а також про впровадження такого законодавства. 

Директива 2000/31 /ЄС «Про деякі правові аспекти 
послуг інформаційного суспільства, зокрема електронної 

комерції, на внутрішньому ринку ("Директива про 
електронну комерцію")» від 8 червня 2000 року  

ЧИННА 

 
НОВАЦІЇ: 

• розширення спектру послуг із використанням технологій електронного 
цифрового підпису; 
• нормативне врегулювання питань електронної ідентифікації; 
• впровадження міжнародної моделі оцінки відповідності надавачів послуг; 
• спрощення адміністративних процедур виходу надавачів послуг на ринок  

 

 
МЕТА: 

реформування законодавства у сфері електронного цифрового 
підпису з урахуванням досвіду Європейського Союзу, розбудови 
єдиного простору довіри на основі системи електронних довірчих 
послуг, визнання в Україні електронних довірчих послуг, які 
надаються іноземними постачальниками електронних довірчих 
послуг, що забезпечить активний розвиток транскордонного 
співробітництва та інтеграцію України у світовий електронний 
інформаційний простір 
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